
Natuurinclusieve landbouw

Natuurbeheer 
door boeren !

agrarisch 
natuurbeheer 2.0

een feestje van de 
natuurorganisaties!

Bio voor 
beginners !

24-03-2022, Anne van Doorn
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Land sparing (scheiden)

Land sharing (verweven)
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Natuur & landbouw: scheiden vs verweven
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Voedsel productie
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Wat is natuurinclusieve landbouw ?

Boeren met biodiversiteit



Waarom is dat belangrijk ?

 Verlies van diversiteit: in de bodem, in 
rassen en gewassen, aan soorten en in het 
landschap 

 Klimaatverandering vergroot noodzaak van 
vitale & veerkrachtige agro-ecosystemen -> 
diversiteit nodig

 Maatschappelijke & financiële herwaardering 
voor boeren, voedselproductie en het beheer 
van natuurlijk kapitaal
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Biodiversiteit hebben we hard nodig!

Bestuiving 
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Raderschall 2021

Cuperus 2018

Plaagbestrijding 

Vruchtbare 
bodem

Veerkrachtige teelt bij weersextremen

Wagg

2014
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Vier niveaus van natuurinclusieve landbouw
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Natuurinclusieve Akkerbouw in de praktijk
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• Optimaal gebruik meststoffen

• Aanvoer overige organische 
meststoffen

• Niet kerende of 
gereduceerde 
grondbewerking

• Meer winterbedekking, 
jaarrond bodembedekking

• Verhogen organische stof 
(bijv. onderploegen stro)

• Gebruik lichtere werktuigen 
en/of GPS gestuurde vaste 
rijpaden

• Gewasdiversiteit en 
verruiming bouwplan

• Gebruik groenbemesters

• Inzet vlinderbloemigen

• Strokenteelt

• Mengteelt

• Vanggewassen

• Bloemrijke akkerranden / 
wintervoedselveldjes aanleggen

• Behoud, onderhoud en aanleg 
landschapselementen

• Reductie GBM



Natuurinclusieve mvh in de praktijk
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• Randenbeheer langs alle percelen

• Slootkantenbeheer

• Extensief kruidenrijk grasland

• Waterpeil verhoging / plasdras

• Uitstel maaidatum grasland

• Erfvogels stimuleren

• Hagen, houtwallen, individuele 
bomen

• Meer weidegang

• Optimalisatie bemesting

• Lichte machines en lage 
bandenspanning

• Optimalisatievoeding

• Volledig grasgevoerd bedrijf

• Productief kruidenrijk grasland

• Reductie ontwormingsmiddelen

• Ruige mest / mestkwaliteit

• Reductie insecticiden

• Genetische diversiteit dieren
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#Hoedan?
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Regels

Educatie

Sociale aspecten

Economie

Techniek
Nu: gedeelde urgentie

2020

2030

Voor 2030: wenkend perspectief

Gebiedsgerichte aanpak: 
maatwerk per regio



Regelgeving: GLB



Sociale aspecten: Wat beweegt boeren?
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Educatie en voorlichting: 

Voer voor adviseurs
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 Individuele coaches, adviseurs en 

trekkers kunnen zelf informatie 

vinden

 Te gebruiken door 

onderwijsinstellingen, adviseurs, 

boeren.

 Beschikbaar: December 2022

 Waar: GroenKennisNet (GKN) 

https://www.groenkennisnet.nl/

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LNL/

Leerboek+Natuurinclusieve+Landbouw+%2

8V%29MBO



Voer voor adviseurs: Kennis in vier 

overzichtelijke modules            (1)
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Module 1 Begrijpen van Natuurinclusieve landbouw

Wat is het? • Definitie: benutten, verrijken en sparen
• Presentatie toekomstbeelden per sector
• 4 niveau’s NI landbouw

Waarom Natuurinclusieve landbouw 
toepassen?

• Wat is de maatschappelijk vraag waar NIL aan bijdraagt 
te denken valt aan bodem, waterkwaliteit, extensivering, 
biodiversiteit, landschap

Wat beweegt boeren? Is het wat voor 
mij? Hoe krijg ik als ondernemer hier 
beter zicht op?

• Motivatiematrix: Willen, Kunnen, Mogen, Moeten
• Contextanalyse, wat komt er op je af, hoe zou ik hier aan 

bij willen dragen? Hoe ziet mijn bedrijf er over 20 jaar uit

Module 2 Inspirerende voorbeelden 

Inspirerende voorbeelden maatregelen Akkerbouw, veehouderij, multifunctionele landbouw

Inspirerende voorbeelden 
verdienmodellen

Akkerbouw, veehouderij, multifunctionele landbouw



Kennis in vier overzichtelijke modules              

(2)
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Module 3 Routeplanner naar Natuurinclusieve landbouw

Bodem, Landschapselementen, Specifieke 
soorten, Betrekken van de omgeving

Verdiepende informatie rond de 4 elementen van 
biodiversiteit. Waarom belangrijk en hoe werkt het?

Integraliteit van de aanpak en de 4 
ambitieniveaus NIL

Integrale aanpak rond maatregelen: behoud van 
totaaloverzicht , 4 ambitieniveaus van NIL

Maatregelen akkerbouw & veeteelt per 
categorie

Per maatregel informatie over waarom?, hoe? En 
effecten op de bedrijfsvoering en wat levert het op?

Verdienmodellen Wat is een NI verdienmodel? Type verdienmodellen 
(bijv. stapelen van beloningen, samenwerkingsvormen 
met organisaties), financiering van verdienmodellen.

Aan de slag! Gebiedsaanpak of bedrijfsaanpak?, Bepalen van je 
verdienmodel passend bij je bedrijf, welke 
natuurinclusieve maatregelen zijn te integreren?



Kennis in vier overzichtelijke modules            

(3)
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Wat zijn verdienmodellen voor de natuurinclusieve landbouw?

Bron: Jongeneel, R. A. (2020). Verdienmodellen: actualiteit, 

theorie, praktijken en beleid. Wageningen Economic

Research. https://edepot.wur.nl/530231



Verschillende soorten verdienmodellen:
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Lagere kosten door productieverbetering

Verbreding van activiteiten

Via korte ketens

Niche / Premium producten

Kans op externe financiering

Vergoeding voor maatregelen



Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij & akkerbouw

melkveehouderij

1. % rustgewassen

2. Organische stofbalans

3. Stikstofoverschot

4. Milieubelasting GBM

5. Aandeel bodembedekkers

6. Carbon footprint

7. % natuur- en landschap

8. Gewasdiversiteit

9. NKG

akkerbouw

Drempel- en 

streefwaarden vastgesteld

Wordt nu getest in pilots 

in Drenthe en Brabant

In ontwikkeling via 

PPS-project

1. Aandeel blijvend gras

2. % eiwit van eigen land

3. Stikstof balans

4. NH3 emissie

5. CO2 emissie

6. % kruidenrijk gras

7. % natuur & landschap



Dank voor de 

aandacht, 

tijd voor vragen 

en discussie!

anne.vandoorn@wur.nl

@annemvandoorn 23


